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      حکیم اباد   میا محمد  احسان اهلل  471

     اربکی  محمد خیل   تور جان  غمی  472
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     اردو  شمګکل   زین الدین  عمران  473

     بانک  شمټی   ماڼوړګل  سیدا ګل  474

     اردو  هر مل   محمد اجان  محمد طیب  475

     اردو  چلمټی   راز محمد  ملیار  476

     اردو  نیال واټ   محمد معصوم  سرحد  477

     اربکی  احمد زئ   عبدالستار  عبدالغفار  478

     اربکی  تندی   سید رحیم  حمید اهلل  479

     اربکی  احمد زئ   محمد حبیب  محمد نعیم  481

     پولیس  غونډی  علیشنګ  دالور  حواس خان  481

      غونډی   عبدالواحد عالیه  شیرازاد  482

     اردو   مرکز  بهرام  فرهداهلل  483

ساالب   محمد عثمان  قدرت اهلل  484

 مینڅ کلی 

     اردو 

     جاسوسی  متهم   دالور  میا جان  485

     اربکی  میل  دالور  غالم جان  486

     اربکی  میل دره   عبدالحکیم  محمد حنیف  487

     اربکی  میل دره   عبدالحکیم  محمد صدیق  488

     اربکی  میل دره   عبدالحکیم  اکرم جان  489

قاری  491

 عبدالبصیر 

      میل دره   محمد حنیف 

     اردو  کشردګا  علینګار  سکندر خان  اسماعیل  491

     اردو  میا خیل   بادام ګل  حاتم  492

     اردو  کشردګا   نیک محمد  غالم حسین  493

      برکوټ   محمد یوسف  محمد اصف  494

     اردو  کشردګا   امین خان  سید حکیم  495

     اردو  شیخان   مولوی یار محمد  رحیم اهلل  496

     اردو  شیخان   محمد طاهر  محمد یار  497

     اردو  منګو پیګل   محمد یوسف  ضیاء الرحمن  498

     اردو  ټینګور   محمد قابل  حکمت اهلل  499

     اردو  کنده   محمد صابر  رحم اهلل  511

سنګر   امان اهلل  رفیع اهلل  511

 شیخان 

     اردو 

اصلی کرنج   محمد طاهر  عبدالبشیر  512

فعلی 

 شیخان 

     اردو 

     اردو  کلمان   داد محمد  فضل حق  513

     اردو  زمرک خیل   محمد  عارف  514

 تخار 515

516 ۰۵         

517          
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 بغالن 518

519 ۱۲         

 بامیان 511

511 ۴         
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 کال دربیع االول له میاشتي سره سمون خوري  مجموعي راپور:۶۳۴٢کال ددسمبر دمیاشتي چي د۰۲۶۱ 

 مهمات
وسائـــط او 

 وسائل

مختلفي 

 وسلي

 وســـلــيســــپــکي  درنـــــي وســـــلـــي
 والیـــــت نـــفــــر

ره
ا

مـــــ
شـــ

 

 هاوان
82/spg9 

 توپ
 Apkmثقیل راکټ

 کالشینکوف

M4/M16 

 .1 ننګرهار ۴۲        

 .2 لغمان ۳۵        

 .3 تخار ۰۵        

 .4 کنړ         

 .5 نورستان         

 .6 پکتیکا         

 .7 پروان ۴۵        

 .8 کابل ۰        

 .9 پکتیا         

 .11 بامیان ۴        

 .11 خوست         

 .12 پنجشیر ۶۵        

 .13 سمنګان         

 .14 بدخشان ۳۶        

 .15 تخار         

 .16 کندز ۶۳۹        

 .17 بغالن ۱۲        

 .18 بلخ ۳۱        

 .19 لوګر ۶۳۶        

 مجموعه : ۵۹۴        


